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VRYWARING 

 

Geen deel van hierdie verslag is bedoel as amptelike finansiële advies aan enige individu of groep 

nie. Solidariteit en/of verwante organisasies of instellings aanvaar geen verantwoordelikheid vir die 

wyse waarop enige deel van hierdie verslag gebruik word nie. 

 

Ofskoon alles moontlik gedoen is om inligting wat deur banke in hulle prysliteratuur verskaf is 

akkuraat oor te dra, kon daar moontlik foute ingesluip het in die transkripsie en/of vertolking van 

die data. Solidariteit en/of verwante organisasies of instellings waarborg nie die akkuraatheid van 

die data nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige gevolge wat onakkurate data 

moontlik kan hê nie. 
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Inleiding 
 

Hierdie is Solidariteit se tiende bankkosteverslag. 

Die oogmerke van hierdie verslag is nie om kommentaar te lewer op Suid-Afrikaanse banke of 

bankkoste te kritiseer nie. Die doel is eerder om aan gebruikers ’n blik te gee op die opsies van 

transaksierekeninge wat die grootste banke in Suid-Afrika hul bied. 

Die vyf banke wat in vanjaar se verslag gedek word, is soos volg: ABSA, FNB, Standard Bank, Nedbank 

en Capitec.  

 Strawwe mededinging tussen banke het voortgeduur. Banke het gepoog om met ’n kombinasie van 

beter voordele en verlaagde bankkoste as wenners in die mark uit die stryd te tree.  

 

1. Metode en vergelyking van transaksieprofiele  
 

Solidariteit se jaarlikse bankkosteverslag ontleed slegs gewone transaksieprofiele – rekeninge wat vir 

enige lid van die publiek beskikbaar is. Dit beteken dat rekeninge vir die jeug, studente, bejaardes en 

private bankrekeninge nie gedek word nie. Die koste van kredietgeriewe – in die vorm van 

kredietkaarte, oortrokke fasiliteite, voertuigfinansiering, huislenings en persoonlike lenings – word 

gevolglik ook nie deur die verslag gedek nie.  

Die transaksieprofiele in die Solidariteit Bankkosteverslag van 2019 is identies aan die profiele vervat in 

die 2018-verslag: 

 

 12 

 transaksies 

17  

transaksies 

25  

transaksies 

30 

transaksies 

Maandelikse administrasiegelde 1 1 1 1 

Stuur geld onder R500 1 1 2 3 

Trek kontant by verkoopspunt 2 2 2 2 

Trek by eie kitsbank (R500) 0 1 1 1 

Trek by eie kitsbank (R1 000) 0 0 1 2 

Trek by eie kitsbank (R1 500) 0 0 1 1 

Saldonavraag by eie kitsbank 1 1 1 1 

SMS-intekening bywerk 1 1 1 1 

SMS-kennisgewing bywerk 12 17 25 30 

Koop voorafbetaalde lugtyd 1 2 2 2 

Internetbankbetaling 2 3 5 6 

Begunstigde SMS-kennisgewing 2 3 5 6 

Geskeduleerde betaling (intern) 1 1 1 1 

Geskeduleerde betaling (ekstern) 1 1 1 1 

Debietorder (intern) 2 3 4 5 

Debietorder (ekstern) 2 3 4 5 
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Die kategorieë gedek sowel as die hoeveelheid transaksies in elke onderskeie kategorie is identies aan 

verlede jaar se verslag.  

Die gebruikerprofiele is nie volgens inkomstevlak saamgestel nie, maar eerder volgens die aantal 

transaksies vir elke profiel. Die aantal transaksies wat elke gebruiker in ’n gegewe maand doen, 

behoort met inkomstevlakke ooreen te stem – goedkoper bankrekeninge word dus by lae 

transaksieprofiele gebruik en duurder bankrekeninge by hoër profiele.  

Soos in die verlede is die transaksierekeninge saamgestel aan die hand van riglyne wat ooreenstem 

met die besparingsriglyne wat banke op hul webwerwe en in promosiemateriaal verskaf. Hierdie 

riglyne sluit in: 

• min kontantonttrekkings, geen kontantdeposito’s en geen tjeks nie;  

• min kontant met kitsbanke; 

• geen fisiese besoeke aan ’n tak nie – eerder internetbankdienste; 

• die gebruik van SMS-kennisgewings oor aktiwiteit op die bankrekening. 

Hierna volg ’n vergelyking van die maandelikse bankkoste van gebruikers met verskillende 

gebruikerprofiele, by verskillende banke en met ’n transaksierekening wat die mees gepaste is vir die 

profiel.  Die rekeninge en opsies gedek in die verslag is opgedeel in die volgende drie kategorieë. 

Hierdie drie kategorieë is dieselfde as die kategorieë in verlede jaar se verslag.  

1. Rekeninge wat bemark word aan mense met ’n lae inkomste en taamlik basiese 

bankbehoeftes (profiele met 12 en 17 transaksies per maand). 

2. Rekeninge wat bemark word aan mense met ’n middelklasinkomste en gesofistikeerde 

bankbehoeftes (profiele met 25 transaksies per maand). 

3. Rekeninge wat bemark word aan mense met ’n hoër middelklasinkomste en gesofistikeerde 

bankbehoeftes (profiele met 30 transaksies per maand). 

 

Hiermee ’n grafiese opsomming van die verskillende kategorieë tesame met ’n meer gedetailleerde 

ontleding van die opsies in die onderskeie kategorieë.  

 

1.1 Lae inkomste en taamlik basiese bankbehoeftes 
 

Die transaksieprofiele van 12 en 17 transaksies per maand word in hierdie vergelyking gebruik.   

Daar is vir lank reeds strawwe kompetisie tussen banke wanneer dit kom by laeinkomste-

bankrekeninge. Dit is duidelik te sien in die feit dat byna al die laeinkomste-bankrekeninge verlaagde 

bankgelde het in vergelyking met verlede jaar. Die rekeninge met verhoogde gelde is Nedbank se Ke 

Yona Bundle vir beide 12 en 17 transaksies, en Nedbank se PAYU-rekening vir 17 transaksies.  

Die bank wat daarin geslaag het om die grootste verlaging in bankkoste te bied, is Capitec. Dit is ook 

die bank wat vir beide 12 en 17 transaksies die goedkoopste opsie bied. Een van die faktore wat 

Capitec so kompeterend maak, is die feit dat hy die enigste bank is wat goeie positiewe rente op 

enige fondse in die transaksierekening aanbied. By al die ander banke moet gebruikers spesifiek geld 

oorplaas in ’n spaarrekening om voordeel daaruit te trek.  
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Om die rente wat in ’n spaarrekening verdien word teen die bankgelde van ’n transaksierekening te 

verreken, bied nie ’n ware weerspieëling van die koste van ’n enkele transaksierekening nie. Hierdie 

verslag sluit gevolglik net in Capitec se geval die uitwerking van rente op batige saldo’s in die 

hooftransaksierekening in. 

Die rekening wat in hierdie kategorie die goedkoopste opsie aan gebruikers bied, is ook die Capitec-

rekening, gehandhaaf met ’n minimumsaldo van R2 000 – vir beide 12 en 17 transaksies. Die rente 

verdien op die saldo is die faktor wat hierdie weergawe van die rekening die kompeterendste maak. 

’n Verdere voordeel van Capitec-rekeninge vanjaar is die feit dat hulle die opsie bygevoeg het om 

elektronies geld te stuur – deur hulle Send Money-opsie – waar hulle verlede jaar slegs die opsie 

gebied het om by ’n tak die geld te stuur.  

 

 

Tabel 1 – 12 Transaksies 

 

Tabel 2 – 17 Transaksies 

 

R70.80

R70.20

R40.20

R38.75

R38.10

R36.10

R31.10

R27.14

R23.18

R0.00 R10.00 R20.00 R30.00 R40.00 R50.00 R60.00 R70.00 R80.00

FNB EASY BUNDLE

NEDBANK KE YONA BUNDLE

NEDBANK PAYU

FNB EASY PAYT

STANDARD BANK ACCESS

ABSA TRANSACT

CAPITEC (R0 SALDO)

CAPITEC (R1000 SALDO)

CAPITEC (R2000 SALDO)

12 Transaksies

R97.60

R71.20

R59.25

R56.80

R55.75

R51.65

R44.00

R40.04

R36.08

R0.00 R20.00 R40.00 R60.00 R80.00 R100.00 R120.00

NEDBANK KE YONA BUNDLE

FNB EASY BUNDLE

NEDBANK PAYU

STANDARD BANK ACCESS

FNB EASY PAYT

ABSA TRANSACT

CAPITEC (R0 SALDO)

CAPITEC (R1000 SALDO)

CAPITEC (R2000 SALDO)

17 Transaksies
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1.2 Middelklasinkomste en gesofistikeerde bankbehoeftes  
 

Die transaksieprofiel met 25 transaksies per maand word vir hierdie vergelyking gebruik.  

Hierdie kategorie bevat banke se vlagskiprekeninge – die rekeninge wat aan die kernkliëntebasis 

bemark word. Hierdie is tradisioneel ook die kategorie waarin gebruikers beloningsprogramme 

belangrik begin ag en ook waarin hulle gewoonlik toegang tot hierdie programme begin kry. Om 

hierdie rede is net bankkoste vir gebruikers nie die enigste oorweging nie – ’n kombinasie van gunstige 

bankgelde en die voordele van ’n beloningsprogram word eerder oorweeg.  

Vir gebruikers wat nie ’n behoefte daaraan het om deel te neem aan ’n beloningsprogram nie bly 

Capitec die goedkoopste. Dit is grootliks toe te skryf aan die feit dat gebruikers in hierdie kategorie oor 

die algemeen groter saldo’s in hulle rekeninge beskikbaar het. Hierdie groter saldo’s tesame met ’n 

goeie rentekoers verlaag die netto bankkoste vir gebruikers wesenlik. Bloot op bankkoste beoordeel, is 

Capitec se bankrekening met ’n gehandhaafde R5 000 saldo die goedkoopste.  

Capitec bied egter geen beloningsprogram nie. Vir gebruikers op soek hierna, sal FNB se Gold 

Cheque-rekening uitstekende waarde bied. Hiermee kry gebruikers toegang tot FNB se 

beloningsprogram eBucks. Dit is verder ook die enigste rekening in hierdie kategorie, buiten dié van 

Capitec, wat verlaagde bankgelde van verlede jaar af bied. Hierdie verlaging het ook tot gevolg 

gehad dat FNB se Gold Cheque-rekening Standard Bank se Elite Bundle, die goedkoopste opsie met 

voordele van verlede jaar, net-net verby gesteek het.  

Nedbank se Rebate-rekening bied die opsie om afslag op bankkoste te kry, mits ’n gebruiker ’n 

bepaalde minimum saldo handhaaf – in hierdie geval R10 000. In die lig daarvan  dat ’n gebruiker 

eerder die opsie sou wou hê om daardie R10 000 in ’n rekening met beter rentekoerse te belê, is die 

moontlike rente wat verdien kon word, opgeweeg teen die moontlike afslag op bankkoste. Die opsie 

om ’n R10 000 saldo te handhaaf, werk vir hierdie rekening wel goedkoper uit.  

Die ABSA Gold Bundle het ’n soortgelyke opsie waar 50% afslag op bankkoste verkry kan word, mits ’n 

saldo van R30 000 gehandhaaf word. Siende dat die minimum saldo vir hierdie rekening aansienlik 

hoër is, werk dit vir hierdie spesifieke rekening goedkoper uit om nie van die afslag gebruik te maak 

nie.  

 

Tabel 3 – 25 Transaksies 

R247.23

R228.65

R136.25

R135.50

R134.65

R111.00

R80.00

R72.08

R60.21

R0.00 R50.00 R100.00 R150.00 R200.00 R250.00 R300.00

STANDARD BANK REBATE

STANDARD BANK PAYT

ABSA GOLD BUNDLE

NEDBANK SAVVY PLUS

STANDARD BANK ELITE BUNDLE

FNB GOLD CHEQUE

CAPITEC (R0 SALDO)

CAPITEC (R2000 SALDO)

CAPITEC (R5000 SALDO)

25 Transaksies
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1.3 Hoër middelklasinkomste en gesofistikeerde bankbehoeftes 
 

Die gebruikersprofiel met 30 transaksies per maand word vir hierdie vergelyking gebruik.  

Die laaste kategorie rekeninge is die rekeninge wat aan die hoë middelklas bemark word. Die feit dat 

al hierdie rekeninge bykomende voordele insluit, het tot gevolg dat sommige kliënte eerder hierdie 

duurder rekeninge sal verkies as goedkoper opsies in die vorige kategorie. Capitec word so ook nie by 

hierdie kategorie ingesluit nie, aangesien hy geen bykomende voordele bied nie. 

In hierdie kategorie is daar twee rekeninge wat ’n verlaging in bankkoste bied – FNB Premier Cheque 

en ABSA Premium. ABSA se Premier-rekening is ook die rekening wat die goedkoopste in hierdie 

kategorie is – die koste hiervan is vergelykbaar met die duurste rekeninge in die vorige kategorie. 

ABSA bied vir hierdie rekening ook ’n afslagopsie. Gebruikers het die geleentheid om 50% afslag op 

bankkoste te kry, mits hulle ’n minimum saldo van R50 000 handhaaf. Die rente wat gebruikers kon 

verdien indien hulle die R50 000 in ’n rekening met goeie positiewe rente sou belê, is egter byna R200 

per maand. Hierdie voordeel wat verlore gaan met die handhawing van ’n R50 000 saldo weeg dus 

swaarder as die voordeel van 50% laer bankkoste. Die gebruik van hierdie afslagopsie maak ABSA 

Premier ook die duurste in die kategorie. 

Ten spyte daarvan  dat FNB ook ’n verlaging in bankkoste kan bied, bly Standard Bank se Prestige 

Rebate-rekening die beste opsie naas ABSA. Die rede hiervoor is  dat gebruikers die voordeel van  

verlaagde bankkoste kan kry as hulle ’n minimum saldo van slegs R10 000 handhaaf. Sodoende is die 

verlore voordeel van rente kleiner as die voordeel van verlaagde bankkoste, anders as by ABSA 

Premier. Hierdie afslagopsie hou Standard Bank ’n kortkop voor FNB in hierdie kategorie.  

Die opsies wat banke aan gebruikers bied, is in hierdie kategorie waarskynlik die kompeterendste. Die 

tipes voordele in hierdie kategorie is oor die spektrum van banke heen baie vergelykbaar, en die 

verskil in koste tussen banke is ook die kleinste in hierdie kategorie. Die keuse van bank sal hier veel 

eerder te doen hê met voordele wat die bank in ander opsigte as transaksierekeninge bied, asook 

met persoonlike smaak. Hier gaan die moontlike voordele van beloningsprogramme ook ’n 

beduidende oorweging wees.   

 

Tabel 4 – 30 Transaksies 

R246.40

R237.80

R230.00

R219.50

R199.98

R0.00 R50.00 R100.00 R150.00 R200.00 R250.00 R300.00

STANDARD BANK PRESTIGE BUNDLE

FNB PREMIER CHEQUE BUNDLE

NEDBANK SAVVY BUNDLE

ABSA PREMIUM

STANDARD BANK PRESTIGE REBATE

30 Transaksies
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2. Koste om kontant te onttrek by ander banke se kitsbanke 

(Saswitch) 
 

Die een tipe transaksie wat enige rekening se maandelikse bankkoste drasties kan verhoog, is die 

onttrekking van kontant by ’n ander bank se kitsbank – ’n Saswitch-onttrekking. Hiermee ’n vergelyking 

van die betrokke banke se gelde vir hierdie transaksie: 

 
 

R500 R1 000 R2 000 

Capitec R8,00 R8,00 R16,00 

ABSA Transact R18,00 R25,50 R40,50 

Nedbank PAYU R18,00 R28,00 R48,00 

Standard Bank R18,25 R27,50 R46,00 

ABSA – ander rekeninge R18,00 R25,50 R40,50 

Nedbank – ander rekeninge  R18,00 R28,00 R48,00 

FNB R19,00 R28,50 R47,50 

 

Capitec het sy gelde vir hierdie transaksie ook verlaag en sodoende daarin geslaag om verreweg die 

mees kompeterende bank in hierdie opsig te bly. Capitec hef ’n eenvoudige tarief van R8 per R1 000-

onttrekking. Dit verskil egter van verlede jaar, toe Capitec ’n tarief van R8.83 per onttrekking gehef 

het, ongeag die bedrag.  

Die verhoging in die ABSA Transact-rekening se bankkoste vir hierdie transaksie het ABSA egter 

heelwat minder mededingend as verlede jaar gemaak.  

FNB het daarin geslaag om sy titel af te staan as die bank met die duurste Saswitch-koste. Nedbank 

het vanjaar opnuut hierdie posisie beklee met sy tarief van R2 per R100 wat onttrek word,  verhoging 

van R0.50 teenoor verlede jaar. Hiermee het Nedbank ook die hoogste tarief per R100 onttrekking van 

al die banke.  

Buiten Capitec het nie een van die banke hul bankkoste vir hierdie transaksie verlaag nie. Dit blyk  dat 

bank hul gebruikers wil ontmoedig om kontantonttrekkings by ander banke se kitsbanke te maak.  

 

3. Beloningsprogramme  
 

Die meeste banke het beloningsprogramme waaraan gebruikers kan deelneem. Hierdie programme 

dra daartoe by dat banke op ’n ander manier as met bankkoste kan kompeteer. Die vereistes en 

koste van die programme verskil egter van bank tot bank.  

FNB bied ’n beloningsprogram genaamd eBucks. Van die rekeninge in hierdie verslag gedek, 

kwalifiseer die Gold- en Premier-rekeninge outomaties – die laervlak-rekeninge kan egter nie aan die 

program deelneem nie. Daar is geen koste daaraan verbonde om aan die program deel te neem 

nie. Met eBucks kan gebruikers punte verdien, afslag kry en by sekere deelnemende handelaars met 

punte betaal.  
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Nedbank bied ’n program genaamd Greenback Rewards. Rekeninge gedek in hierdie verslag wat 

aan die program kan deelneem, is die PAYU, Savvy Plus en Savvy Bundle. Hierdie rekeninge word 

egter nie outomaties aan die program gekoppel nie en ook nie gratis nie. Die PAYU- en Savvy Plus-

rekeninge betaal R22 per maand om aan die program deel te neem, terwyl die Savvy Bundle-

rekeninghouers gratis kan deelneem. Hierdie program funksioneer op dieselfde beginsel van punte 

verdien wat as geld bestee kan word. 

Standard Bank het UCount as beloningsprogram. Hierdie program behels ook die opbou en gebruik 

van punte by deelnemende handelaars. Geen rekening kan gratis aan hierdie program deelneem 

nie. Die volgende rekeninge gedek in die verslag kan teen die volgende koste aan die program 

deelneem: Access vir R24 per maand, Elite Bundle en Rebate vir R24 per maand, Prestige Bundle en 

Rebate vir R24 per maand. 

ABSA bied weer ABSA Rewards. Dit blyk  dat enige van ABSA se transaksionele rekeninge aan hierdie 

program kan deelneem. Die groot verskil tussen ABSA se beloningsprogram en dié van die ander 

banke is dat die punte wat met ABSA Rewards verdien word in rand omgeskakel kan word. Dit 

beteken ABSA se gebruikers nie daartoe beperk word om die punte net by ’n deelnemende 

handelaar te bestee nie.  

Capitec bied ook ’n program, Live Better Rewards. Hierdie program funksioneer nie op die beginsel 

van gebruikers wat punte verdien en bestee nie. Met die program kan gebruikers egter by verskeie 

deelnemende handelaars afslag op sekere produkte en dienste verkry. Alle gebruikers met ’n 

transaksierekening by Capitec het toegang tot hierdie voordele.  

 

4. Internasionale rekeninge  
 

Hierdie ontleding van internasionale rekeninge en buitelandse valuta is ’n bonuskategorie in vanjaar 

se verslag. Ons sluit die ontleding in te midde van plaaslike onsekerheid en ’n dikwels onbestendige 

rand. Die doel is onder meer om gebruikers bloot te stel aan opsies om te diversifiseer deur  in 

buitelandse valuta te belê.  

Die tipe rekeninge wat ondersoek is, het die volgende eienskappe: 

- Die internasionale rekening moet aan ’n reeds bestaande transaksierekening by die betrokke bank 

gekoppel kan word; 

- Daar moet geen koste aan die oopmaak van die rekening verbonde wees nie, siende dat die doel 

van die rekening is om dit slegs as saamlopende spaarrekening te gebruik; 

- Een of meer verskillende buitelandse geldeenhede moet deur ’n oorplasing uit die reeds bestaande 

transaksierekening aangekoop kan word; 

- Die doel van hierdie rekening is nie om in ’n ander geldeenheid op buitelandse markte handel te dryf 

nie, maar eerder om as ’n spaarrekening vir buitelandse valuta te dien. 

Die rede vir bogenoemde vereistes is juis dat die bankkosteverslag gewone transaksierekeninge vir die 

deursneemens ontleed. Hierdie bykomende funksie moet sodoende ook een wees wat die 

deursneemens kan gebruik. Die doel van hierdie rekening is dus nie vir gebruikers van  hoë 

inkomsteklas om groot hoeveelhede spaargeld in die buiteland te belê of op buitelandse markte 

handel te dryf nie. Die doel is eerder om te kyk na die opsies wat die onderskeie banke aan gewone 

gebruikers bied om, soos hulle kan, in buitelandse valuta te belê.  
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ABSA het in hierdie verband die opsie van sy Currency Investment Account. Hierdie rekening is gratis 

vir gebruikers en vereis geen minimum saldo nie. Gebruikers moet egter ouer as 18 wees en benodig 

’n belastingnommer om die rekening te gebruik. Hierdie rekening kan in 18 verskillende geldeenhede 

oopgemaak word en bied sodoende aan gebruikers die beste verskeidenheid van al die banke. Om 

toegang tot hierdie rekening te verkry, moet gebruikers net toegang tot ’n reeds bestaande 

transaksierekening hê. 

Nedbank bied aan gebruikers die Foreign Currency Account. Om toegang tot hierdie rekening te 

verkry, moet gebruikers reeds ’n  transaksierekeninghouer wees. Sodoende kan oorplasings ook 

gemaak word vanuit die transaksierekening na die Foreign Currency Account. Daar is ook geen 

maandelikse administrasiegeld daaraan verbonde nie. Nedbank bied egter net die opsie om in drie 

van die grootste geldeenhede te belê – die Amerikaanse dollar (USD), Britse pond (GBP) en die Euro 

(EUR). Verder moet hierdie rekening geopen word met ’n bedrag van $100, £100 of €100. 

FNB bied aan gebruikers die opsie om ’n Global Account oop te maak. Hierdie rekening het geen 

maandelikse administrasiekoste nie en benodig geen minimum saldo nie. Die gebruiker moet egter ’n 

reeds bestaande tjekrekening hê – anders as ABSA en Nedbank waar ’n blote transaksierekening 

voldoende is. Met FNB se Global Account kan gebruikers nege verskillende geldeenhede aankoop. 

Hierdie rekening vereis ook geen minimum saldo nie.  

Standard Bank bied ’n ongelooflike verskeidenheid internasionale rekeninge of opsies. Die meeste van 

hierdie rekeninge behels egter dat gebruikers groot hoeveelhede buitelandse valuta spaar, belê of 

daarmee handel dryf. In die lig van die vereistes soos uiteengesit hierbo, is hierdie rekeninge egter nie 

tersaaklik nie.  

Die beste opsie wat Standard Bank wel in hierdie verband bied, is sy Shyft Global Wallet. Met hierdie 

toepassing kan gebruikers buitelandse valuta aankoop, stuur of stoor. Die opsie om buitelandse valuta 

te stuur, onderskei Standard Bank van die ander banke. ’n Gebruiker ouer as 18 jaar, met ’n ID-

dokument, kan toegang tot hierdie gratis toepassing kry. Gebruikers kan deur ’n internetbankbetaling 

rand in die Shyft Global Wallet laai en tot en met vier verskillende geldeenhede op ’n slag stoor, soos 

Amerikaanse dollar, Australiese dollar, euro en pond.  

Capitec bied geen opsies in hierdie verband nie.  

 

Aanhangsel A – Bykomende inligting oor metode en benadering 
 

Die doel van hierdie studie is nie om kommentaar te lewer op die feit dat Suid-Afrikaanse banke gelde 

hef of om dit te kritiseer nie. Bankgelde as ’n direkte meganisme om die koste van 

transaksiebankdienste te verhaal, is nie noodwendig slegter as indirekte meganismes soos om die 

koste van krediet te gebruik om transaksiebankdienste te kruissubsidieer nie. Hierdie verslag is net ’n 

vergelyking van die verskillende opsies wat tot die beskikking van Suid-Afrikaanse houers van 

transaksierekeninge is. 

Die bron van inligting vir hierdie vergelyking tussen verskillende bankrekeninge is die banke se eie 

webwerwe. 

Die gebruik van die banke se webwerwe was ’n manier om alle banke gelyk te behandel met 

betrekking tot die akkuraatheid en duidelikheid van hulle webwerwe en die akkuraatheid en 
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konsekwentheid van die inligting wat aan die publiek verskaf word. Die inligting wat in die vergelyking 

gebruik is, is dus dieselfde inligting wat tot die algemene publiek se beskikking is. 

Dwarsdeur die verslag is daar gepoog om die jongste inligting te gebruik en om dit akkuraat oor te 

dra. Die inligting is van die elektroniese brosjures op die banke se webwerwe verkry toe elke bank sy 

koste vir 2019 aangekondig het, en dit is verder nagegaan om seker te maak dat enige latere 

veranderinge in ag geneem is. Geringe onakkuraathede kon by die oordrag van inligting ingesluip 

het, hoewel daar deurgaans na akkuraatheid gestrewe is. Om hierdie redes kan die inligting in hierdie 

verslag nie noodwendig as ’n presiese weerspieëling beskou word van wat op die staat van ’n 

bankkliënt met enige van die verskillende rekeninge sal verskyn nie. Daar kon dalk veranderinge 

gekom het na voltooiing van die verslag, die webwerwe en elektroniese brosjures kan dalk foutiewe 

inligting bevat, en foute kon ingesluip het met die transkribering en/of vertolking van korrekte data. 

Die vyf grootste banke in Suid-Afrika wat transaksierekeninge aanbied, is by hierdie verslag ingesluit. 

Daar bestaan verskeie ander handelsbanke, koöperatiewe banke en nie-bankverskaffers van 

finansiële dienste wat meeding met die vyf banke wat hier vergelyk is. Die meeste van hierdie 

instellings het egter ’n klein geografiese voetspoor, bied net beperkte dienste aan of fokus net op 

beperkte marksegmente. Om hierdie redes is net bogenoemde vyf instellings by hierdie ontleding 

ingesluit. 

Slegs die koste van transaksierekeninge is vergelyk. Produkte soos beleggingsrekeninge, huislenings, 

voertuigfinansiering of besigheidsrekeninge is nie bestudeer nie omdat die koerse en tariewe wat met 

sulke dienste geassosieer word, in groter mate van persoonlike omstandighede en eienskappe afhang 

en nie so gestandaardiseer soos die koste van transaksierekeninge is nie. Nog ’n rede hoekom 

kredietfasiliteite nie in die vergelyking gebruik is nie, is dat dit nie doenlik is om ’n statiese vergelyking 

van die groot aantal verskillende opsies, kombinasies, rentevrye tydperke en rentekoerse wat 

beskikbaar is, te tref nie.  

In die geval van Standard Bank se Elite-rekening op die Rebate-opsie, Standard Bank se Prestige-

rekening op die Rebate-opsie, ABSA se Gold Bundle en ABSA se Premier-rekening, wat vereis dat ’n 

vaste minimum rentevrye saldo in die rekening gehou word ten einde ’n afslag (korting) op bankkoste 

te kry, is die verbeurde rente bereken en by die totale bankkoste vir die rekening getel.1 Dit maak die 

vergelyking regverdig.  

Uitsonderlike gelde soos vir die vervanging van verlore kaarte of vooruitgedateerde tjeks wat geweier 

word, is nie by die ontleding ingesluit nie. Die insluiting van sulke gelde, wat die meeste kliënte selde 

teenkom, sal die maandelikse kosteprofiele verwring. 

Die verslag sluit nie rekeninge vir kinders, studente, ouer mense of pensioenarisse in nie. Die meeste 

banke het rekeninge wat net vir hierdie groepe beskikbaar is en wat gewoonlik goedkoper is. Jonger 

en ouer mense moet dus die moeite doen om by banke navraag te doen oor produkte wat spesifiek 

vir hulle ontwerp is. 

 
1 Rente is bereken op die toepaslike minimum saldo wat op die spesifieke bedrag vereis word, teen die 
hoogste rentekoers wat tans op enige lopende rekening verdien kan word, naamlik 4,75% op ’n saldo van 
R10 000 of meer by Capitec. 




